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 سنجش توانمندی زنان روستایی شهرستان کرمانشاه و رابطه آن با متغیرهای ساختی و عوامل زمینه ایی

 

 )کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی(نادر رجبی گیالن  

 

 )دکتری توسعه اقتصادی(پوشی حامد کهنه

 

های افراد باشد. و قابلیت هاتواند سبب ارتقای استحقاقمی« توانمندسازی»حمایت از گروه های فقیر جامعه مبتنی بر رویکرد 

نظران اجتماعی نشان داده است که دستیابی به ها زنان و به ویژه زنان روستایی است. مطالعات اخیر صاحبیکی از این گروه

پذیر نیست، از سوی امکان ها اعم از خانوادگی، اقتصادی و اجتماعیی پایدار بدون مشارکت فعال زنان در تمامی عرصهتوسعه

دیگر اما مشارکت زنان نیز در صورتی محقق می شود که آنان، توانمندی مشارکت در امور جامعه را داشته باشند. مالهوترا و 

های ها و مفهوم پردازی( با ذکر این نکته که عدم توافق نتایج و مدلهای توانمندی به دلیل ناهمسانی در واژه2002همکارانش)

اند. آنان نخست تعریف کابیر از مندی است، به بررسی گستردة ادبیات توانمندسازی و توانمندسازی زنان پرداختهتوان

های استراتژیک در زندگی، در شرایطی که قبالً این توانایی از گسترش در توانایی افراد برای انتخاب"پذیرند:توانمندسازی را می

های مختلف به توانمندسازی سپس با بررسی ادبیات توانمندی زنان، دیدگاه  شودده میآنان سلب شده باشد، توانمندسازی خوان

-بین -ایاجتماعی، خانواده -های اقتصادی، فرهنگیها به مفهوم توانمندسازی زنان را در حوزهزنان را بررسی کرده و رهیافت

ی توانمندسازی و توسعه به بررسی ابعاد استفاده از نظریهکنند. این تحقیق با بندی میفردی، حقوقی، سیاسی و روانشناختی دسته

توسط مرکز تحقیقات توسعه  3173، در سال 73019  توانمندی زنان روستایی در کرمانشاه پرداخته است. این پژوهش با کد

 اجتماعی و ارتقاء سالمت و شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به تصویب رسید.

و در  –ساله شهرستان کرمانشاه  00تا  20( بر روی جمعیت زنان روستایی Cross Sectionalطالعه مقطعی )این پژوهش یک م

ایی و بطور تصادفی و در پنج مرحله انتخاب شدند و ایی چند مرحلهها بطور خوشهنفر انجام شد. نمونه 000ای با حجم نمونه

پرسشنامه مبنای تجزیه و تحلیل  173گویان تکمیل شد.در نهایت پرسشنامه دموگرافیک وسطوح توانمندی زنان توسط پاسخ

و آزمونهای  SPSS ها با کمک نرم افزار( تعیین گردید. داده2002قرار گرفت. ابعاد توانمندی زنان با الهام از مدل مالهوترا )

 ،پیرسون و معادله رگرسیون( تجزیه و تحلیل شد.T،ANOVAآماری)

بود و شاخص  72/12 ±79/8کنندگان در این تحقیق که میانگین و انحراف معیار سن مشارکتیافته های پژوهش نشان داد 

 (.73/39 ±31/33کلی توانمندی زنان در سطح متوسط بود )

 



( همچنین توانمندی 90/0±10/3در بین ابعاد توانمندی ، توانمندی اقتصادی در سطح پایین و بسیار پایینی قرار داشت ) 

(. بین سطح توانمندی کلی با سطح  10/23 ±33/0نان در سطح پایین تر از متوسط قرار داشت)اجتماعی و سیاسی ز

(. این بدان معنا بود که زنان با p=000ی معناداری مشاهده شد )ایی رابطههای حرفه( و داشتن مهارتp=000تحصیالت)

همچنین بین تحصیالت و سطح توانمندی روانی و  تحصیالت باال و دارای مهارت های حرفه ایی سطح توانمندی بیشتری داشتند.

( این نشان می دهد که با افزایش سطح تحصیالت سطح توانمندی روانی و p</05اجتماعی زنان رابطه معناداری مشاهده شد )

 اجتماعی زنان نیز افزایش می یابد.

( این موضوع نشان p</05رابطه معناداری بود ) با سطح توانمندی اقتصادی با دیگر ابعاد دارای  ای زنان جزهای حرفهمهارت  

می دهد که توانایی های حرفه ایی زنان منجر به توانمندی اقتصادی زنان نشده است اما در دیگر حوزه ها سبب افزایش 

 تنوانمندی آنان شده است.

معناداری مشاهده شد ی (و توانمندی خانوادگی و بین فردی رابطه(p=000 بین اشتغال با شاخص توانمندی اقتصادی 

(p</035،)   در این رابطه می توان اینگونه نتیجه گیری که داشتن شغل مولفه ی تاثیر گذاری بر ابعاد توانمندی در حیطه های

 فوق الذکر است.

این های حقوقی قانونی و ابعاد توانمندی اقتصادی و اجتماعی نیز رابطه معناداری مشاهده شد. لذاداشتن بین داشتن مالکیت

 مالکیت ها سبب تقویت این ابعاد توانمندی می شود.

( و توانمندی کلی (p=/016 (، اجتماعی(p=000 یافتگی روستا و سطح توانمندی اقتصادینتایج نشان داد که بین سطح توسعه 

معنا دار   نمندی روانی(، که این رابطه با سطح توانمندی خانوادگی و بین فردی و تواp</000زنان رابطه معنا داری وجود دارد )

(. این یافته به ما این موضوع را خاطر نشان میکند که با افزایش سطح توسعه برخی ابعاد توانمندی زنان تقویت و P>/05نشد )

(و  p=/029بطور معنا داری افزایش می یابد. همچنین یافته ها نشان داد که بین استفاده از وام های کم بهره و توانمندی کلی)

( زنان رابطه معنی داری مشاهده شد.یعنی زنانی که از این وام ها استفاده نمودند سطح توانمندی  p=/05ندی اقتصادی)توانم

 باالتری نسبت به زنانی که از این وام ها استفاده نکرده اند را دارا هستند.

 بر این اساس نکات و پیشنهادات زیر قابل ارائه می باشد: 

دهد که توانمندی زنان یک فرآیند چندالیه است و توجه به ابعاد نتایج تحقیقات همسو نشان مینتایج این تحقیق و برخی 

 گوناگون توانمندی اقتصادی، روانی، اجتماعی و خانوادگی زنان روستایی ضروری است.

های ایجاد ز مهارتی بهینه اایی در بین زنان روستایی وبسترسازی جهت استفادههای فنی و حرفهلزوم توجه و گسترش مهارت

ی اشتغال و دار شدن رابطهرسد. توجه به مشاغل خانگی در راستای معنیشده توسط سازمان فنی و حرفه ایی ضروری به نظر می



های ریزیترین سطح توانمندی زنان ـ از دیگر نیازهای زنان روستایی است که باید در برنامهاییتوانمندی اقتصادی ـ به عنوان پایه

 و کشوری مد نظر قرار گیرد. محلی

از طرف دیگر مشاهده شد که تحصیالت عامل مهمی در توانمندسازی زنان می باشد از این رو گسترش برنامه های سوادآموزی 

برای زنان روستایی بایستی مد نظر مسئوالن) نهضت سواد آموزی و امور مشاور زنان استانداری( قرار گیرد. همچنین با توجه به 

ودن درصد بیمارهای اظهار شده از سوی زنان و معناداری وضعیت سالمت با توانمندی روانی و خانوادگی و اهمیت خانواده باال ب

ها در بین زنان روستایی از سوی واحدهای پزشکی بهداشتی ترین واحد اجتماعی لزوم توجه و غربالگری بیماریبه عنوان بنیادی

نکه این یک مطالعه مقطعی و با جامعه محدود آماری است انجام مطالعاتی در این زمینه در رسد. با توجه به ایضروری به نظر می

 سطح ملی و منطقه ایی ضروری به نظر می رسد.
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